طلب آزادی برای ديگران ،آزادی برای خويشتن خويش نيز هست!
ابراهيم فرشی
در اوائل قرن بيستم پديدە ناسيوناليسم و تجدد ،که انعکاسی از تفکرات غرب بود ،در ميان اعراب ،ترک و فارس نضج
ﮔرفﺖ ،که تشکيل حکومﺖ " ترکيه"و "ايران" نمادی از آن تلقی می شود .تمامی حکومتهای برآمدە از اين ناسيوناليسم،
در دولتهای سکوﻻر بازتاب يافتﻨد ،که ﻻجرم دمکراسی و عدالتخواە نبودند و ديکتاتوری فردی -نﻈامی -پليسی وجه
عمدە آنان بود .بسياری از نخبگان و روشﻨفکران طراز اول دو کشور ايران و ترکيه جزو حلقه اصلی حکومﺖ و
ايدولوگ های اين دو حکومﺖ بودند .در ترکيه ترکها و در ايران عمدتا" فارس ها ،سکان امور را بدسﺖ داشتﻨد .هر دو
حکومﺖ بر آن بودند که از نفوذ اسﻼم در دستگاههای اداری و حکومتی جلوﮔيری کﻨﻨد .حتا در ترکيه به پاﻻيش زبان
ترکی و تغيير الفبای عربی پرداختﻨد و از طريق استفادە از الفبای اروپايی)ﻻتين( زبان ترکی را با تغييرات اساسی
روبرو نمودند .در ايران نام کشور را تغيير دادند ،زبان فارسی ،مذهب شيعه اثﻨی عشری و هويﺖ خودی رسمی و
هويﺖ ديگران ممﻨوع اعﻼم شد .در سراسر ايران به متحدالشکل کردن لباس پرداختﻨد .برخﻼف ترکيه تجدد-سﻨﺖ-
مذهب و ناسيوناليسم"ايرانی" بطور موازی جريان پيداکرد و هيچکدام به اتوريته مطلق تبديل نشدند.
ناسيوناليسم ايرانی ترمی کامﻼ" مصﻨوعی و من درآوردی بود و هيچوقﺖ زميﻨه عيﻨی و اجتماعی پيدا نکرد .ناسيونی به
اسم ايران وجود خارجی نداشﺖ .مردمان ساکن اين سرزمين مجموعه ای بودند از فارس ،کرد ،آذری)ترک( ،عرب،
ترکمن ،آسوری ،ارمﻨی ،يهودی ،لر ،بلوچ ،مازندرانی و غيرو ،که زبان ،فرهﻨگ ،آيين و سرزمين خود را داشتﻨد .يک
کاسه کردن همه آنها ،موجب حذف ديگران شد ،که هويﺖ خود را در فرهﻨگ ،زبان ،دين و تاريخ فارس باز نيافتﻨد ،به
همين دليل رضا شاە از اولين روزهای بدسﺖ ﮔرفتن قدرت ،به زور متوسل شد و تمام زمان حکومﺖ خود را تا برکﻨاری
و تبعيد ،به سرکوب ديگران پرداخﺖ ،که رويه سياسﺖ پسر نيز شد و حکومﺖ اسﻼمی نيز آنرا پی ﮔرفﺖ.
در طول ٩٢سال ﮔذشته اکثر نخبگان ،نويسﻨدﮔان ،پژوهشگران ،مورخين ،تمامی دستگاهای اداری و حکومتی،
موسسات ،دانشگاهها تﻼش کردند تا تئوری ايرانی بودن را اثبات کﻨﻨد و از همه رنگهای اين سرزمين يک رنگ
بسازند ،تئوری و سياستی که حکومﺖ رضاشاە و محمد رضاشاە را بر باد داد.
با رشد جريانات مذهبی و استقرار اولين حکومﺖ اسﻼمی درايران سال  ،١٣٥٧ناسيوناليسم ايرانی که محتوی پيدا
نکردە بود و عمدە نيروی چپ)کﻼسيک و چريکی( که اجتماعی نشدە بود ،به سمﺖ سازﮔاری با اسﻼم رفتﻨد و بسياری
از آنان ايدە ها و آمال خود را تا حد مبارزە با امپرياليسم تقليل دادە و تامين عدالﺖ اجتماعی را نيز به نيروهای مذهبی
حاکم واﮔذار نمودند .چپهای ايران عمدتا" و ناسيوناليسﺖ های ايرانی ،ايدە های خود را در راە استقرار حکومﺖ ديﻨی فدا
کردند و خود پايان زندﮔی سياسی خويش را رقم زدند ،که بی شباهﺖ به يک تراژدی نبود!
يکی از سياستهای نادرسﺖ ناسيوناليسﺖ ها و چپ های ايرانی ،دشمﻨی با چپ ،ناسيوناليسم و سکوﻻريسم جﻨبش کرد و
ديگر جﻨبشهای ملی بود ،که اسﻼم در آن هيچ نقشی نداشﺖ ،چراکه جﻨبش کرد چﻨد وجه چپ ،ناسيوناليسم ،سکوﻻر و
عدالتخواهانه را همزمان در خود داشﺖ! از اين مﻨﻈر کردها به رفراندوم جمهوری اسﻼمی رای مﻨفی دادند ،در مجلس
خبرﮔان و مجلس اسﻼمی ايران شرکﺖ نکردند ،آنان هيچ مسئوليتی در حکومﺖ و ارﮔانهای اسﻼمی ايران نداشتﻨد و در
استقرار جمهوری اسﻼمی ايران عاملی نبودند .آنچه کردها می خواستﻨد در شعار دمکراسی برای ايران و خودمختاری
برای کردستان خﻼصه شدە بود.
ﮔفتﻨی اسﺖ که شعار دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان ،هرچﻨد شعار سياسی و بجائی در مقطع سال
 ١٣٥٧بﻨﻈر می رسيد ،اما اين شعار با خواسته ديريﻨه کردها که به استقرار جمهوری کردستان در سال  ١٩٤٦در
مهاباد ختم شد ،همخوانی نداشﺖ و عدول از استراتژی کردها بود ،که می توان آنرا بحساب نيﺖ خوب سازمانهای
سياسی کرد در قبال ايران بحساب آورد .که صد البته مﻨجر به تمديد چهل ساله سرکوب و محروميﺖ در تمامی زميﻨه
های سياسی -اجتماعی -فرهﻨگی و اقتصادی شد.
نيروهای چپ و ناسيوناليسﺖ ايرانی ،درک نادرسﺖ از اسﻼم ،حکومﺖ اسﻼمی در سر داشتﻨد و استقﻼل فکری و
سياسی خود را زير اتوريته مسلمانان حاکم از دسﺖ دادند و به عامل و کارﮔزاران حکومﺖ اسﻼمی بدل شدند ،که
بسياری بعداز ﮔذشﺖ چهل سال هﻨوز در فاز اول ماندە اند و بر موضع خويش مبﻨی بر دشمﻨی با سياسﺖ و برنامه کردها
استوار ايستادە اند ،که در تحليل و پژوهشهای آنان بﻨام تحليلگر ،آکادميسين و عضو موسسات علمی -پژوهشی ،بازتاب
دارد!

مشکل بتوان دليل اصلی دشمﻨی و عﻨاد آشکار و نهان طيف های متفاوت ايرانيان با کردها را فهميد .کردها که هميشه
همراە و ياور آنان در مبارزات عليه ديکتاتورهای حاکم بر ايران بودە اند .يکی از بارزترين دﻻيل که همه طيف ها
تکرار می کﻨﻨد ،اتهام تجزيه طلبی اسﺖ .در اين راە همه طيف ها به دروغ ،شانتاژ ،جعل حقايق و فانتزيهای خود متوسل
می شوند .در ايران در طول هفتاد و يک سال ﮔذشته احزاب اصلی کرد ،خواسﺖ استقﻼل در ايران را طرح نکردە اند،
هرچﻨد اين حق طبيعی آنهاسﺖ ،اين سياسﺖ بعداز جمهوری کردستان از برنامه احزاب کرد حذف شد.
طيف های مختلف در ايران سالهاسﺖ با نوعی از تﻨاقض کﻨار آمدە اند ،جداشدن مﻨاطق پارسی زبان از ايران را پذيرفته
اند ،که دو کشور را در کﻨار ايران تشکيل دادە اند .بخشش حدود هفتادو پﻨج درصد از خاک و مردم کردستان به
امپراتوری عثمانی را پذيرفته اند .بخشش بحرين و ديگر نقاط را پذيرفته اند و هيچ ادعای در اين زميﻨه ها ندارند .آنها
فروپاشی شوروی ،يوﮔسﻼوی را ديدند و دم نزدند و تائيد کردند ،از استقﻼل فلسطين دفاع می کﻨﻨد ،از تجزيه برخی از
کشورها که شهروندان شيعه مذهب دارند ،دفاع می کﻨﻨد ،اما برای حفظ تماميﺖ ارضی عراق سيﻨه چاک می دهﻨد!
 ٩٢سال به بهانه تجزيه طلبی ،ايران بسوی ازهم پاشيدە شدن سوق دادە شدە اسﺖ ،درسﺖ به مانﻨد سياسﺖ تجربه شدە در
صد سال اخير در عراق .ايرانيان و فارس ها در صف اول ،می بايسﺖ آﮔاهانه از حقوق طبيعی کرد ،عرب ،ترکمن،
بلوچ ،آذری و ديگران ،دفاع می کردند و اين به سود خود آنها نيز بود .بدون برخورداری از حقوق برابر ،بدون
مشارکﺖ در حکومﺖ و ارﮔانهای آن ،بدون بهرمﻨد بودن از حقوق سياسی ،اجتماعی ،فرهﻨگی ،اقتصادی  ،نمی توان
ايرانی باقی ماند .چﻨين انتﻈاری را نمی توان از بردﮔان نيز داشﺖ.
پﻨجاە و دو سال حکومﺖ پهلوی و چهل سال حکومﺖ اسﻼمی ،نتوانستﻨد ايران را به جزير ثبات تبديل کﻨﻨد .سياستهای
حاکمان و همراهی با آنان ،ايران را در داخل و خارج با بحران عميق روبرو ساخته اسﺖ که برون رفﺖ ازآن ،با ادامه
سياستهای  ٩٢سال ﮔذشته ،امکان پذير نيسﺖ.
با پايان موفقيﺖ آميز رفراندوم اقليم کردستان در سوم مهر ماە  ،٢٠١٧مهر پايان بر سياستهای تمرکزﮔرايانه تهران،
بغداد ،دمشق و آنکارا زدە شد .همزمان با اقليم ،مردم کرد با برﮔزاری تﻈاهرات همگانی در شهرهای بزرگ و کوچک
شرق کردستان ،مهر باطل بر سياسﺖ  ٩٢ساله حکومتهای ايران کوبيدند .همچﻨين مهر پايانی بر سياستهای خودمختاری
و فدراليسم ،که هيچوقﺖ در ايران ،موردی برای ﮔفتگو نشد!
ادامه سياسﺖ  ٩٢ساله حکومتهای ايران که همراە با تهديد ،کشتار و محرويﺖ بود ،ملﺖ واحد"ايرانی" و کشور
واحد"ايران" را نساخﺖ .در عراق همه شيوەهای کشتار امتحان و سرانجام به روز سوم مهر ماە رسيد .در ايران با
وجود همه سرکوبها ،شامگاە سوم مهر همه آحاد مردم کردستان به خيابانها ريختﻨد .ايﻨرا بايد فهميد ،که قلب اين مردم در
اربيل و کوبانی می تپد ،نه در تهران و اين حاصل  ٩٢سال سياسﺖ و عﻨاد با مردم کرد می باشد.
کردها در طول تاريخ در فرهﻨگ ،مذهب و هويﺖ ايرانی ذوب نشدند و هميشه جامعه موازی خود را حفظ کردند.
بکارﮔيری همه اهرم های سرکوب از کردها ،ايرانی به معﻨای فارس نساخﺖ ،اسﻼم علی رغم همه جﻨايتها از کردها
مسلمان عربی نساخﺖ و در ترکيه "ترک کوهی" ساخته نشد! کردها را می توان کشﺖ ،آوارە کرد ،به غل و زنجير
کشيد ،می توان انفال نمود ،قتل عام کرد ،با انواع بمبهای شيمايی سوزاند ،اما ارادە و هويﺖ آنان را نتوان ﮔرفﺖ .ايﻨرا
بعداز ﮔذشﺖ  ٢٥قرن بايد درک کرد.آنان را شايد بتوان تا مدتی سرکوب و ساکﺖ نمود ،ليک نمی توان آنانرا از صحﻨه
روزﮔار محو نمود.
زندﮔی با کردها و در کﻨار کردها بسيار لذت بخش تر خواهد بود ،تا کشتن و تهديد آنها .بهتر اسﺖ اين راە برای آيﻨدە
انتخاب شود .آنانکه در طول سدەها وهزارە ها با کردها و در کﻨار کردها زندﮔی کردە اند ،تجربه ها دارند ،آن تجربه ها
را بکار بگيريد ،تا کشوری پر از صلح و آرامش برای امروز و آيﻨدە ﮔان ساخته باشيد.
کردها در خاورميانه تﻨها ملتی هستﻨد که به دام اسﻼم ﮔرايی نيافتادە اند .مبارزە ملی و دمکراتيک آنها در طول ١٢٠
سال اخير رنگ مذهبی نداشته و اکﻨون هم ندارد .حکومﺖ اقليم کردستان که از طرف کشورها و ملتهای مسلمان احاطه
شدە اسﺖ ،حکومتی سکوﻻر و ﻻئيک می باشد ،که مسلمان ،کمونيسﺖ ،ناسيوناليسﺖ  ،مسيحی و ديگران در آن شرکﺖ
دارند .جامعه کردستان يکی از قديمی ترين جوامع دنيا اسﺖ که وابستگان به اديان و بی خداها در کﻨار هم زندﮔی کردە و
می کﻨﻨد .وجود کردستان سکوﻻر يک شانس بزرگ برای همه باورمﻨدان و همه دمکراتها ،صلح طلبان می باشد و می
تواند الگوئی برای زندﮔی آرام به دور از جﻨگ و خونريزی باشد.

کردها اﮔر در طول  ٢٥٠٠سال ﮔذشته حق مساوی با پارس ها می داشتﻨد ،به درازای اين تاريخ مبارزە عليه حکومتهای
وقﺖ را پيش نمی بردند ،اﮔر در طول صد سال اخير حقوق مساوی ميان همه ملل ساکن سرزمين ايران وجود می
داشﺖ ،هيچ نزاعی بين حکومﺖ و اين مليتها صورت نمی ﮔرفﺖ .نمی توان مردمانی را از همه حقوق محروم کرد و
انتﻈار اطاعﺖ داشﺖ.
آنچه در سوم مهر ماە در جﻨوب و شرق کردستان رخ داد رفراندوم در دو سوی هيچ مرزی بود .حکومﺖ ايران در
تهران و همه طيف های سياسی و غير سياسی اين مهم را بايد درک کﻨﻨد ،که کردها در ايران به مرحلهای از سياسﺖ
رسيدە اند که دير يا زود تصميمی مشابه اقليم کردستان و "روژآوا" خواهﻨد ﮔرفﺖ .دو راە در پيش روی ايرانيان قرار
دارد ،اشتراک کامل با همه ملتهای درون جغرافيای ايران و يا افتراق کامل .بﻨابراين بايد درک کﻨيم که سياسﺖ  ٩٢سال
ﮔذشته که مبتﻨی بر زور و اجحاف بودە ،ديگر کارا نيسﺖ.
سالهاسﺖ ديگر ديالوﮔی ميان تهران و کردها وجود ندارد .سالهاسﺖ که ديگر ديالوﮔی ميان احزاب کرد و احزاب ايرانی
وجود ندارد .سالها سﺖ که ديالوگ فرهﻨگی -ادبی -علمی و اجتماعی ميان ملتهای ايران صورت نمی ﮔيرد .سالهاسﺖ در
همه زميﻨه ها ﮔسسﺖ عميق و عميق تر شدە و روزی به نهايﺖ خواهد رسيد .بهتر آن خواهد بود ،که نخبگان ،سياسيون،
نويسﻨدﮔان استعدادهای خود را در راە درک ديگران و احقاق حقوق آنان بکار بگيرند ،که آزادی خويش را نيز به همراە
خواهد داشﺖ .طلب آزادی برای ديگران ،آزادی برای خويشتن خويش نيز هسﺖ.
پشتيبانی همه سويه از استقﻼل جﻨوب کردستان از طرف همه طيف های ايرانی ،بهترين امکان برای ترميم مﻨاسبات با
کردها می باشد .ايرانيان بايد بدانﻨد نيرويی به بزرﮔی پﻨجاە مليون و سرزميﻨی به بزرﮔی بخشی از اروپا را نمی توان در
مﻨاسبات امروز و فردای جهان ناديدە ﮔرفﺖ ،بخصوص اﮔر درک کﻨيم که بخشی از انرژی و آب خاورميانه در اين
سرزمين واقع شدە اسﺖ .کردها ديگر حاضر به بخشش سرزمين های خود نيستﻨد ،کردستان سرزمين همه آن
انسانهائيسﺖ که در آن زندﮔی می کﻨﻨد.
لک ُمشاع ديگر کشور ها نيسﺖ .هيچ فارسی قبول نمی کﻨد که فارس عراقی ،فارس عربی ،فارس ترکی
اين سرزمين ِم ِ
خطاب شود ،همچﻨانکه همه از خليج عربی خواندن خليج فارس ،ناخشﻨود هستﻨد .پس اين حق را برای ديگران هم قائل
شويم ،که کردستانی و جهانی باشﻨد.
کردها در طول تاريخ خود هيچ قراردادی مبﻨی بر واﮔذاری سرزمين هايشان با ترکها ،اعراب و ايرانيان امضاء نکردە
اند و نخواهﻨد کرد .کردها در خاورميانه راە صلح طلبانه و ﮔفتگو را انتخاب کردە اند .شرکﺖ در اين پروسه که کردها
در "روژآوا" و "باشور" بانی آن هستﻨد ،خاورميانه را به صلح دوبارە خواهد رساند .با صلح در خاورميانه نبايد دشمﻨی
ورزيد .کردستان سکوﻻر و دمکراتيک می تواند به سود همه باشد .به استقرار و رشد دمکراسی در مﻨطقه ياری برسانيم
و با آنان به مبارزە برخيزيم که می خواهﻨد جهﻨمی از خاورميانه بسازند.
اﮔر در سال  ١٣٥٧کردها تﻨها نمی ماندند و از خط سياسی غيرمذهبی و سکوﻻر آنها در برابر حکومﺖ ارتجاعی-
اسﻼمی دفاع ميشد ،شايد امروز ايران ديگری می داشتيم .باشد که امروز سياسﺖ ديگری پيشه کﻨيم ،تا بيسﺖ سال ديگر
به عزای امروز نﻨشيﻨيم!
پﻨجم مهرماە ٢٠١٧

